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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0644),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0373/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το δασικό περιβάλλον είναι μια 
πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να 
προστατεύεται, να διατηρείται και όπου 
είναι δυνατόν, να αποκαθίσταται με 
τελικό στόχο τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του 
οικοσυστήματος, προστατεύοντας το 
κλίμα και διαφυλάσσοντας τα 
δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών 



PE418.093v01-00 6/36 PR\759961EL.doc

EL

και των τοπικών και εξαρτώμενων από 
το δάσος κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη έχουν νομικά και πολιτικά 
δεσμευθεί στη διατήρηση της βιώσιμης 
χρήσης των γήινων πόρων, 
καταπολεμώντας την παράνομη υλοτομία 
και το σχετικό εμπόριο, καθώς και στη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών, τη 
μείωση της φτώχειας και την προστασία 
των δικαιωμάτων των ιθαγενών 
πληθυσμών και των τοπικών και
εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων. 
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και 
δεσμεύσεων. περιλαμβανομένων εκείνων 
που περιέχουν:
(α) η Σύμβαση για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα του 1992 (CBD)·
(β)τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 
Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας του 1973 (CITES)·
(γ) οι Διεθνείς Συμφωνίες για την 
Τροπική Ξυλεία (ITTA) του 1983, 1994 
και 2006·
(δ) η Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 
2002 (UNFCCC)·
(ε) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης 
του 1994·
(στ) η Διακήρυξη του Ρίο σχετικά με το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992·
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(ζ) η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ
και το Σχέδιο Εφαρμογής όπως 
ενεκρίθησαν από την Παγκόσμια 
Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002·
(η) οι προτάσεις για δράση της 
Διακυβερνητικής Ομάδας Δασών/Διεθνές 
Φόρουμ Δασών·
(θ) η μη νομικώς δεσμευτική δήλωση 
αρχών της UNCTED σχετικά με μια 
Παγκόσμια Συναίνεση για τη Διαχείριση, 
Διατήρηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
συνόλου των Δασών του 1992· 
(ι) η Ατζέντα 21 όπως ενεκρίθη από τη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη τον Ιούνιο 
του 1992·
(ια) το ψήφισμα της Ειδικής Συνόδου της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNGASS) "Πρόγραμμα για την 
περαιτέρω εφαρμογή της Ατζέντα 21" 
του 1997·
(ιβ) η Διακήρυξη της Χιλιετίας του 2000·
(ιγ) ο Παγκόσμιος Χάρτης για τη Φύση 
του 1982·
(ιδ) Η Διακήρυξη της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο 
Περιβάλλον του 1972·
(ιε) Το Σχέδιο Δράσης του 1972 για το 
Ανθρώπινο Περιβάλλον και οι προτάσεις 
της Διακυβερνητικής Ομάδας για τα 
Δάση που υπέγραψε η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών στην Ειδική της 
Σύνοδο του 1997· 
(ιστ) το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δάση, Ψήφισμα 4/2·
(ιζ) Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 
1972·
(ιη) Η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή 
Άγρια Ζωή και τους Οικοτόπους του 
1979.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Σχέδιο Δράσης FLEGT αναφέρει ότι "ο ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι η ενθάρρυνση της 
βιώσιμης διαχείριση των δασών" και δεσμεύει την ΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να συμβάλει στον 
ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσον αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης 
υλοτομίας καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος από την άμεση σκοπιά της αγοράς. Η 
χρησιμοποίηση του κανονισμού προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των διεθνών και 
περιφερειακών συμφωνιών στις οποίες ευρωπαϊκά και άλλα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για Σχέδιο δράσης της ΕΕ 
σχετικά με την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εμπόριο (FLEGT), προτείνεται δέσμη 
μέτρων για τη στήριξη των διεθνών 
προσπαθειών αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας 
και του συναφούς εμπορίου.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για Σχέδιο δράσης της ΕΕ 
σχετικά με την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εμπόριο (FLEGT), προτείνεται δέσμη 
μέτρων για τη στήριξη των διεθνών 
προσπαθειών αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας 
και του συναφούς εμπορίου και τη 
συμβολή στον ευρύτερο στόχο της 
αειφόρου διαχείρισης των δασών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή συμπληρώνει την αρχική διατύπωση του Σχεδίου Δράσης FLEGT
(COM(2003)251).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό (5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, 
χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες 
προσπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος της παράνομης υλοτομίας,
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, της 
αειφόρου διαχείρισης των δασών και της
μείωσης της φτώχειας καθώς και της 
προάσπισης της κοινωνικής ισότητας και 
της εθνικής κυριαρχίας, χαιρέτισαν την εν 
λόγω ανακοίνωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή επανέρχεται στην αρχική διατύπωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
Γεωργίας του Οκτωβρίου 2003.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού 
της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της 
χώρας που πραγματοποιήθηκε η 
υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου 
ορισμού, λαμβάνεται ως πρωταρχική
βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης 
η νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. Στο 
πλαίσιο της  εφαρμογής των 
προδιαγραφών νομιμότητας πρέπει να 
λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη οι 
διεθνείς προδιαγραφές και να υπάρχει 
συμβολή στην τήρηση των διεθνών 
δεσμεύσεων, αρχών και συστάσεων, 
περιλαμβανομένων εκείνων σχετικά με το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
την ανακούφιση της φτώχειας, τη μείωση 
της ερημοποίησης και την προστασία 
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών και των τοπικών και 
εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων.  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Σχέδιο Δράσης FLEGT αναφέρει ότι "ο ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι η ενθάρρυνση της 
βιώσιμης διαχείριση των δασών" και δεσμεύει την ΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να συμβάλει στον 
ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσον αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης 
υλοτομίας καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος από την άμεση σκοπιά της αγοράς. Η 
χρησιμοποίηση του κανονισμού προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των διεθνών και 
περιφερειακών συμφωνιών στις οποίες ευρωπαϊκά και άλλα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας 
υφίστανται πολυάριθμες κατεργασίες πριν 
και μετά την πρώτη διάθεσή τους στην 
αγορά. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
περιττή διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι 
φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για 
πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας 
υφίστανται πολυάριθμες κατεργασίες πριν 
και μετά την πρώτη διάθεσή τους στην 
αγορά. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
περιττή διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι 
φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για 
πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά, και όχι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο 
κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται 
στην απαίτηση της υποχρέωσης 
επιμέλειας μέσω ενός συστήματος 
μέτρων και διαδικασιών (σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας) προκειμένου να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του κυκλώματος τροφοδοσίας πρέπει να δεσμεύονται 
από την επιτακτική απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παράνομης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας και να επιδεικνύουν τη δέουσα μέριμνα για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να προωθηθεί 
η ανιχνευσιμότητα όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες για 
τα προϊόντα, την πηγή τους και τον τελικό αποδέκτη. Είναι ωστόσο σκόπιμη μια ειδική 
κατηγορία για τους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά για πρώτη φορά 
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δεδομένου ότι επηρεάζουν περισσότερο τη φύση του προϊόντος που εισέρχεται στην ΕΕ και ως 
εκ τούτου φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ένα πλήρες 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας 
μέσω της προαγωγής κριτηρίων 
αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για 
την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού 
και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 
των φορέων εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
στην αγορά, τα οποία υπόκεινται σε 
υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που 
θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 
XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προαγωγή 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα έπρεπε να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν 
ξυλεία από παράνομες πηγές. Ο αποκλεισμός των προϊόντων που υπόκεινται σε "κριτήρια 
αειφορίας" από την απαίτηση να προέρχονται από νόμιμες πηγές συνεπάγεται ότι η νομιμότητα 
και η αειφορία αλληλοαποκλείονται ενώ η νομιμότητα θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για 
την αειφορία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
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Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων 
εκμετάλλευσης είναι σημαντικές 
συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι 
εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε 
μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν 
απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις 
αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία 
και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης 
νομοθεσίας και διευκόλυνσης της 
συμμόρφωσης των μελών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την 
ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί 
η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, 
επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι 
οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για 
την υλοποίηση συστημάτων που 
βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. 
Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν 
λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων που 
θα επιτρέπει την αναγνώριση των 
οργανώσεων παρακολούθησης που θα 
είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες 
αρχές όλων των κρατών μελών.

να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, 
είναι, επομένως, σκόπιμο να 
αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που 
θέσπισαν απαιτήσεις για την υλοποίηση 
συστημάτων που βασίζονται στην 
υποχρέωση επιμέλειας. Θα δημοσιοποιηθεί 
κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων 
οργανώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση (πρώτο τμήμα). Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να 
αποφασίζουν τα διάφορα κράτη μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση 
οργανισμών ελέγχου στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και στόχοι

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη
στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας καθίστανται διαθέσιμα 
στην αγορά.
Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθεσία προκειμένου να καλυφθούν 
οι ελλείψεις του Σχεδίου Δράσης FLEGT και να σταματήσει έτσι το εμπόριο παράνομης ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας. Η απαίτηση της υποχρέωσης επιμέλειας θα ενθαρρύνει τις ορθές 
πρακτικές στο βαθμό που το σύνολο των παραγόντων του κυκλώματος τροφοδοσίας θα 
υπόκεινται ρητά στην απαίτηση να διαθέτουν στην αγορά μόνο νόμιμη ξυλεία. Τούτο θα δώσει 
κίνητρα για επαγρύπνηση θα συμβάλλει στην πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης και θα μειώσει τον κίνδυνο να βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι φορείς 
εκμετάλλευσης που επιδεικνύουν υπευθυνότητα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα, 
εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων 

(α) ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» 
νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας 
που καθορίζονται στο παράρτημα·
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ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από 
την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα έπρεπε να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν 
ξυλεία από παράνομες πηγές. Ο αποκλεισμός των προϊόντων που υπόκεινται σε "κριτήρια 
αειφορίας" από την απαίτηση να προέρχονται από νόμιμες πηγές συνεπάγεται ότι η νομιμότητα 
και η αειφορία αλληλοαποκλείονται ενώ η νομιμότητα θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για 
την αειφορία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) "καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά" 
νοείται η οποιαδήποτε διοχέτευση ξυλείας 
και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική 
αγορά για διανομή ή χρήση στο πλαίσιο 
μιας εμπορικής δραστηριότητας είτε επί 
πληρωμή είτε ατελώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας και όλων των άλλων στο πλαίσιο του κυκλώματος 
τροφοδοσίας , χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη "διάθεση στην αγορά" και "καθιστούν 
διαθέσιμη στην αγορά". Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την 
εμπορία προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η 
ίδια διατύπωση.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η
για πρώτη φορά οιαδήποτε προμήθεια 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην 
κοινοτική αγορά προς διανομή ή χρήση 
στο πλαίσιο επί πληρωμή ή δωρεάν 
εμπορικής δραστηριότητας·

(β) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η 
πρώτη φορά που καθίσταται διαθέσιμη 
στην κοινοτική αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας και όλων των άλλων στο πλαίσιο του κυκλώματος 
τροφοδοσίας , χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη "διάθεση στην αγορά" και "καθιστούν 
διαθέσιμη στην αγορά". Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την 
εμπορία προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η 
ίδια διατύπωση.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα 
ξυλείας·

(γ) ως «φορέας εκμετάλλευσης» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ή καθιστά διαθέσιμη στην 
αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) 'κίνδυνος" νοείται η συνάρτηση της 
πιθανότητας εμπορίας ξυλείας και 
προϊόντων ξυλείας από παράνομες πηγές 
και της βαρύτητας της συγκεκριμένης 
πράξης·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης η 
οποία ρυθμίζει τη διαχείριση και τη 
διατήρηση των δασών όπως και την 
υλοτόμηση, καθώς και η νομοθεσία για 
την εμπορία ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας 
που σχετίζονται με τη διαχείριση και 
διατήρηση των δασών και την υλοτομία·

(στ) ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η 
νομοθεσία, εθνική περιφερειακή ή 
διεθνής και ιδιαίτερα εκείνη που αφορά 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη 
διαχείριση των δασών, τα δικαιώματα 
χρήσης των πόρων και την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον· θα έπρεπε 
να λαμβάνει επίσης υπόψη τη δομή των 
γαιών, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, 
την εργασιακή και κοινωνική κοινοτική 
νομοθεσία, τους φόρους, τους δασμούς 
εισαγωγής και εξαγωγής και τα 
δικαιώματα ή τέλη σε σχέση με την 
υλοτομία, μεταφορά και εμπορία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Σχέδιο Δράσης FLEGT αναφέρει ότι "ο ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι η ενθάρρυνση της 
βιώσιμης διαχείριση των δασών" και δεσμεύει την ΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να συμβάλει στον 
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ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσον αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης 
υλοτομίας καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος από την άμεση σκοπιά της αγοράς. Η 
χρησιμοποίηση του κανονισμού προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των διεθνών και 
περιφερειακών συμφωνιών στις οποίες ευρωπαϊκά και άλλα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ως "αειφόρος δασική διαχείριση" 
νοείται η διαχείριση και χρησιμοποίηση 
των δασών και των δασικών εκτάσεων 
κατά τρόπο και σε βαθμό ώστε να 
διατηρείται η βιολογική τους 
ποικιλομορφία, η παραγωγικότητά τους, 
η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητά 
τους και η ικανότητά τους να επιτελούν, 
τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, τις 
συναφείς οικολογικές, οικονομικές και 
κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να 
προκαλούν βλάβη σε άλλα 
οικοσυστήματα"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός από τον κανονισμό (ΕΚ)2494/2000, άρθρο 2(3).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή 
ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση 
της ιδιότητας του μέλους και η οποία 
διαθέτει τη νομική ικανότητα να 

(η) ως «οργανισμός παρακολούθησης» 
νοείται νομική οντότητα ή ένωση που 
βασίζεται στην απόκτηση της ιδιότητας 
του μέλους και η οποία διαθέτει τη νομική
ικανότητα, ανεξαρτησία και
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παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη για να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει την 
εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης 
οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) ως 'ανιχνευσιμότητα" νοείται η 
ικανότητα ανίχνευσης και 
παρακολούθησης της ξυλείας ή των 
προϊόντων ξυλείας σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης 
στην αγορά παράνομα υλοτομημένης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Προς τον 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο
διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν 
προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας».

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας πρέπει να τηρούν την 
υποχρέωση επιμέλειας ώστε να 
εξασφαλίζεται η διάθεση στην αγορά μόνο 
νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα
ξυλείας. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
χρησιμοποιούν σύστημα διαδικασιών και 
μέτρων, καλούμενων εν προκειμένω 
«σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του κυκλώματος τροφοδοσίας πρέπει να δεσμεύονται 
από την επιτακτική απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παράνομης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας και να επιδεικνύουν τη δέουσα μέριμνα για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να προωθηθεί 
η ανιχνευσιμότητα όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες για 
τα προϊόντα, την πηγή τους και τον τελικό αποδέκτη. Είναι ωστόσο σκόπιμη μια ειδική 
κατηγορία για τους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά για πρώτη φορά 
δεδομένου ότι επηρεάζουν περισσότερο τη φύση του προϊόντος που εισέρχεται στην ΕΕ και ως 
εκ τούτου φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ένα πλήρες 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο περιέχει
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή χρησιμοποιούν κατάλληλο 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας 
αναγνωρισμένου οργανισμού 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας θεσπίζουν κατάλληλο 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ή χρησιμοποιούν 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
επιμέλειας αναγνωρισμένου οργανισμού 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α.Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία 
και προϊόντα ξυλείας, πρέπει σε όλο το 
φάσμα του κυκλώματος τροφοδοσίας:
(i) να προβαίνουν στη σήμανση της 
ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας εις 
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τρόπον ώστε να παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με την ονομασία των ειδών, τη 
χώρα προέλευσης και το δάσος 
προέλευσης·
(ii) να είναι σε θέση να εντοπίζουν το 
φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε 
την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας και 
εκείνον στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία 
και τα προϊόντα ξυλείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του κυκλώματος τροφοδοσίας πρέπει να δεσμεύονται 
από την επιτακτική απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παράνομης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας και να επιδεικνύουν τη δέουσα μέριμνα για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να προωθηθεί 
η ανιχνευσιμότητα όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες για 
τα προϊόντα, την πηγή τους και τον τελικό αποδέκτη.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) να εξασφαλίζει ότι μόνο νόμιμα 
υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
έχουν διατεθεί στην αγορά, μέσω ενός 
συστήματος ανιχνευσιμότητας και 
εξακρίβωσης των τρίτων μερών,

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να παρέχει πρόσβαση στις 
ακόλουθες πληροφορίες για την ξυλεία 

(α) να περιλαμβάνει μέτρα προκειμένου 
να εξακριβώνεται:
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και τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται 
στην αγορά από τον φορέα 
εκμετάλλευσης:
(i) περιγραφή· (i) χώρα προέλευσης, το δάσος 

προέλευσης και ει δυνατόν, η άδεια 
υλοτομίας·

(ii) χώρα υλοτόμησης· (ii) η ονομασία των ειδών, 
περιλαμβανομένης της επιστημονικής·

(iii) όγκος και/ή βάρος· (iii) η αξία
(iv) κατά περίπτωση, ονομασία και 
διεύθυνση των επιχειρήσεων που 
προμήθευσε ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

(iv) ο όγκος και/ή το βάρος·

(v) πληροφορίες για τη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

(v) ότι η ξυλεία ή το ξύλο που 
χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα ξυλείας 
υλοτομήθηκαν νόμιμα·
(vi) το όνομα και η διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης που προμήθευσε την 
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας
(vii) το υπεύθυνο για την υλοτόμηση 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο·
(viii) το φορέα εκμετάλλευσης στον οποίο 
παραδόθηκε η ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα υποστηρίζονται από τη 
δέουσα τεκμηρίωση που φυλάσσεται σε 
τράπεζα δεδομένων από το φορέα 
εκμετάλλευσης ή τον οργανισμό 
παρακολούθησης.

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου και

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου η οποία θα 
συνίσταται στα εξής:
(i) στο συστηματικό εντοπισμό των 
κινδύνων, μεταξύ άλλων με τη συλλογή 
δεδομένων και πληροφοριών και 
κάνοντας χρήση των διεθνών, κοινοτικών 
ή εθνικών πηγών·.
(ii) στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων 
μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης 
σε κινδύνους·
(iii) στη θέσπιση διαδικασιών που θα 
εκτελούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα προκειμένου να 
εξακριβώνεται εάν τα μέτρα που 
προβλέπονται στα σημεία (i) και (ii)
λειτουργούν αποτελεσματικά και 
αναθεώρησή τους σε περίπτωση ανάγκης·
(iv) στην καθιέρωση μητρώων 
προκειμένου να αποδεικνύεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων 
που προβλέπονται στα σημεία (i) και (ii). 

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης, βάσει 
αξιολόγησης των κινδύνων, λαμβάνουν 
συμπληρωματικά μέτρα σε καταστάσεις 
όπου παρουσιάζεται υψηλότερος 
κίνδυνος.
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Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- την απαίτηση πρόσθετων εγγράφων, 
δεδομένων ή πληροφοριών·
- την απαίτηση ελέγχων σε τρίτα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν 
τους οργανισμούς παρακολούθησης οι 
οποίοι υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, 
εφόσον ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
ρυθμιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 11(2α), αναγνωρίζει τους 
οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι 
υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον 
ο οργανισμός παρακολούθησης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

(α) έχει νομική οντότητα· (α) έχει νομική οντότητα·

(αα) έχει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη·
(αβ) είναι οικονομικά ανεξάρτητος από το 
φορέα εκμετάλλευσης που πιστοποιεί·

(β) έχει θεσπίσει κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

(β) έχει θεσπίσει κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

(γ) υποχρεώνει τους φορείς 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν τα 
κατάλληλα συστήματα υποχρέωσης 
επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(γ) υποχρεώνει τους φορείς 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν τα 
κατάλληλα συστήματα υποχρέωσης 
επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(δ) έχει εγκαταστήσει μηχανισμό 
παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη 
χρήση των συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης τους οποίους έχει 
πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 

(δ) έχει εγκαταστήσει μηχανισμό 
παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη 
χρήση των συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης τους οποίους έχει 
πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το 
κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης 
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επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός· επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·
(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά 
μέτρα καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης που δεν 
συμμορφώνεται με το κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης·

(ε) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά 
μέτρα καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου 
φορέα εκμετάλλευσης που δεν 
συμμορφώνεται με το κατάλληλο σύστημα 
υποχρέωσης επιμέλειας του οργανισμού 
παρακολούθησης· τα πειθαρχικά μέτρα
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
παραπομπή του θέματος στην αρμόδια 
εθνική αρχή.
(εα) διαθέτει κανόνες που προβλέπουν τα 
κάτωθι:
(i) τα μέλη ή οι φορείς εκμετάλλευσης που 
πιστοποιεί ο οργανισμός 
παρακολούθησης να δεσμεύονται στη 
χρήση συστημάτων υποχρέωσης 
επιμέλειας·
(ii) το λεπτομερή έλεγχο του οργανισμού 
παρακολούθησης από τα μέλη του ή τους 
φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν 
το σύστημά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός παρακολούθησης 
υποβάλλει σε αρμόδια αρχή τις ακόλουθες 
πληροφορίες, συνοδευόμενος από την 
αίτηση αναγνώρισης:

2. Ο οργανισμός παρακολούθησης 
υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
πληροφορίες, συνοδευόμενος από την 
αίτηση αναγνώρισης:

(α) το καταστατικό του· (α) το καταστατικό του·
(β) τα ονόματα των ατόμων που είναι (β) τα ονόματα των ατόμων που είναι 
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εξουσιοδοτημένα να τον εκπροσωπούν· εξουσιοδοτημένα να τον εκπροσωπούν·

(ba) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την 
εμπειρογνωμοσύνη του·

(γ) λεπτομερή περιγραφή του οικείου 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

(γ) λεπτομερή περιγραφή του οικείου 
συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές αποφαίνονται
για την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού 
παρακολούθησης εντός τριών μηνών από 
την υποβολή αίτησης του οργανισμού 
παρακολούθησης.

3. Απόφαση για την αναγνώριση – ή 
μη – οργανισμού παρακολούθησης
λαμβάνεται εντός τριών μηνών από την 
υποβολή αίτησης του οργανισμού 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να 
βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
διενεργούν τακτικούς ελέγχους μεταξύ 
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παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1.

άλλων και επί τόπου ή βάσει εύλογης 
ανησυχίας που εκφράζει τρίτο μέρος,
ώστε να βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 
παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκάστοτε αρμόδια αρχή αίρει 
την αναγνώριση οργανισμού 
παρακολούθησης εφόσον έχει αποδειχθεί 
ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11(2α), η 
Επιτροπή αίρει την αναγνώριση 
οργανισμού παρακολούθησης εφόσον έχει 
αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν 
στην Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε 
απόφαση χορήγησης, άρνησης ή άρσης 
της αναγνώρισης οργανισμού 
παρακολούθησης.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των 
οργανισμών παρακολούθησης που
αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σειρά C και τις εντάσσει στο 
δικτυακό τόπο της. Ο κατάλογος 
επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα,

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των 
αναγνωρισμένων οργανισμών 
παρακολούθησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C και τις 
εντάσσει στο δικτυακό τόπο της. Ο 
κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη 
μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο 
της ΕΕ.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα παρακολούθησης Μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
ελέγχους για το κατά πόσον οι φορείς 
εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

1. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
παρακολουθήσεις για το κατά πόσον οι 
φορείς εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1, 2, και (2α) και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τους οργανισμούς παρακολούθησης και διενεργούν 
επίσημες παρακολουθήσεις στο κύκλωμα τροφοδοσίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι παρακολουθήσεις διεξάγονται 
σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα ή βάσει 
ανησυχιών που διετύπωσαν τρίτα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι παρακολουθήσεις είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) εξέταση των τεχνικών και 



PR\759961EL.doc 29/36 PE418.093v01-00

EL

διοικητικών συστημάτων καθώς και των 
διαδικασιών υποχρέωσης επιμέλειας που 
χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης·
(β) .εξέταση της τεκμηρίωσης και των 
μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων και των 
διαδικασιών·
(γ) αιφνίδιους ελέγχους, 
περιλαμβανομένων των επιτόπιων....

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν 
τη διενέργεια των παρακολουθήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

3. Μετά τη διενέργεια των 
παρακολουθήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
(α) την άμεση παύση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων·
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(β) την κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώα ελέγχων Μητρώα παρακολουθήσεων

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα 
των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, αναφέροντας ιδίως τη φύση 
και τα αποτελέσματά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
διορθωτικών μέτρων των οποίων ζητήθηκε 
η λήψη. Τα μητρώα όλων των ελέγχων
τηρούνται επί 10 τουλάχιστον έτη.

1. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα 
των παρακολουθήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1, αναφέροντας 
ιδίως τη φύση και τα αποτελέσματά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
διορθωτικών μέτρων των οποίων ζητήθηκε 
η λήψη. Τα μητρώα όλων των 
παρακολουθήσεων τηρούνται επί 10 
τουλάχιστον έτη

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύνοψη των μητρώων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2003/4/ΕΚ

2. Τα μητρώα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/4/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 με τις αρμόδιες αρχές άλλου 
ή άλλων κρατών μελών, καθώς και με την 
Επιτροπή.

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα των 
παρακολουθήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 με τις αρμόδιες 
αρχές άλλου ή άλλων κρατών μελών, 
καθώς και με την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται 
αναφορά στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, έχοντας υπόψη 
το άρθρο 8 της ίδιας απόφασης.

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, 
χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν 
επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές, και είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(i) οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με το 
μέγεθος της βλάβης στο περιβάλλον·
(ii) κατάσχεση της ξυλείας και των 
προϊόντων ξυλείας·
(iii) προσωρινή απαγόρευση της διάθεσης 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 
31 Δεκεμβρίου 20XX και της 
γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις 
τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις 
επηρεάζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των κυρώσεων σε επίπεδο κρατών μελών ενδέχεται να παρουσιάσει ασυνέπειες 
ανά την ΕΕ στο πλαίσιο των διώξεων βάσει του κανονισμού. Τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή σε συγκέντρωση της αγοράς ξυλείας σε χώρες με τα 
χαμηλότερα επίπεδα κυρώσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αποψίλωση των δασών πραγματοποιείται σε ποσοστό 13 εκατ. εκταρίων ετησίως, είναι 
υπεύθυνη για το 20% περίπου των εκπομπών άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ο 
κύριος υπεύθυνος για την απώλεια βιοποικιλότητας. Προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα 
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι τα δάση έχουν μεγάλη πολιτιστική και 
κοινωνική σημασία σε πολλές χώρες για τα εξαρτώμενα άτομα και τον ιθαγενή πληθυσμό.

Η παράνομη υλοτομία είναι κύριος παράγοντας της αποψίλωσης των δασών με όγκο 
βιομηχανικής ξυλείας από παράνομες πηγές να υπολογίζεται από 350 έως 650 εκατ. κυβικά 
μέτρα ετησίως, που αποτελεί το 20 - 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής ξυλείας1. 
Συμπιέζει τις τιμές της ξυλείας, απορροφά φυσικούς πόρους και έσοδα από τη φορολογία και 
αυξάνει τη φτώχεια για τα άτομα που εξαρτώνται από το δάσος.

Ως σημαντικός καταναλωτής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, η ΕΕ έχει την υποχρέωση να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα κατά της αποψίλωσης και της παράνομης υλοτομίας που πρέπει 
σαφώς να περιλαμβάνουν την παύση προμήθειας της αγοράς με παράνομη ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας. Αντιμετώπισε με επιτυχία την είσοδο στην αγορά άλλων παρανόμων 
προϊόντων με την πρόσφατη εκπόνηση ενός κανονισμού σχετικά με την παράνομη, χωρίς 
ρυθμίσεις και χωρίς στοιχεία αλιεία. Σήμερα έφτασε η ώρα για παρόμοια νομοθεσία κατά της 
παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προκειμένου να επισημανθεί: 

- στους καταναλωτές, ότι τα προϊόντα που αγοράζουν προέρχονται από παράνομες πηγές
- στις υπεύθυνες εταιρείες, ότι δεν θα υπονομευθούν από εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε 
καταστρεπτικές πρακτικές 
- στις ανεύθυνες εταιρείες, ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να εισέλθουν στην αγορά μας
- στη διεθνή κοινότητα, ότι αναλαμβάνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προσέγγιση της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (VPA) που εκπόνησε η ΕΕ στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση της 
παράνομης υλοτομίας. Αν και οι VPA έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολύ θετικές 
αλλαγές, μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί μόλις μια, ο δε εθελοντικός τους χαρακτήρας 
εμπεριέχει υψηλούς κινδύνους παράκαμψης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα συμπλήρωσης των VPA, απαιτείται μια ισχυρή νομοθεσία 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απομάκρυνση από την αγορά της ΕΕ της παράνομα 
συλλεγείσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επομένως την πρόταση κανονισμού, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη 
λύπη της γιατί η πρόταση αυτή έρχεται πέντε χρόνια σχεδόν μετά την υπογραφή του σχεδίου 
δράσης FLEGT. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί και να τύχει μεγαλύτερης 
επεξεργασίας σε διάφορες πτυχές.

                                               
1 UNECEFAO 2007: Ετήσια Έκθεση Αγοράς Δασικών Προϊόντων, 2006-7
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Απαγόρευση
Κατά κύριο λόγο, η πρόταση κανονισμού δεν απαγορεύει σήμερα την εισαγωγή και την 
πώληση της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας - αποτυγχάνοντας έτσι να αντιμετωπίσει "τους 
αδύναμους κανόνες για την πρόληψη της εμπορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας"1 που 
αναφέρονται στην ίδια την πρόταση ως σημείο αφετηρίας σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους η παράνομη υλοτομία είναι τόσο εκτεταμένη. Η αναθεωρημένη Πράξη Lacey των 
ΗΠΑ που ενεκρίθη το Μάιο του 2008 προβλέπει τέτοια απαγόρευση εις τρόπον ώστε να 
συνιστά προηγούμενο. Δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να μην υιοθετήσει η ΕΕ παρόμοια 
στάση ή ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο.

Η εισηγήτρια προτείνει επομένως μια σαφή δήλωση σχετικά με την απαίτηση να διοχετεύουν 
οι φορείς εκμετάλλευσης στην αγορά μόνο νόμιμη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας η οποία θα 
εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της κυκλώματος τροφοδοσίας.

Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης επιμέλειας και απαιτήσεις νομιμότητας
Η εισηγήτρια προβαίνει σε μια νέα διάκριση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι 
"διαθέτουν στην αγορά" ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (που σημαίνει ότι τα καθιστούν 
διαθέσιμα στην αγορά για πρώτη φορά) και εκείνων που "καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά"
(που αφορά όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της κυκλώματος τροφοδοσίας).

Η απαίτηση για την άσκηση υποχρέωσης επιμέλειας θα ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές και 
ιδεωδώς όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην κύκλωμα τροφοδοσίας θα έπρεπε να 
εφαρμόζουν ένα πλήρες σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ωστόσο 
ότι τούτο είναι πιθανώς μη ρεαλιστικό για τους μικρής κλίμακας φορείς εκμετάλλευσης και 
περιορίζει επομένως την πλήρη απαίτηση, στο πλαίσιο της πρότασης, στους φορείς που 
"διαθέτουν" προϊόντα στην αγορά - οι οποίοι έχουν σαφώς τη μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση 
με το τί εισέρχεται στην ΕΕ και φέρουν επομένως τη μεγαλύτερη ευθύνη.

Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς στην κύκλωμα τροφοδοσίας θα έπρεπε να δεσμεύονται από τη 
ρητή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας και να ασκήσουν υποχρέωση επιμέλειας για το σκοπό αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο που 
η απαίτηση της υποχρέωσης επιμέλειας θα υποχρεώσει τους φορείς εκμετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά "να επιδεικνύουν προσοχή, κρίση και να 
υιοθετούν ενεργό στάση για την εξασφάλιση της νομιμότητας της ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 
που εισέρχονται στο οικείο κύκλωμα τροφοδοσίας"2 και "να προσπαθήσουν να ευνοήσουν τη 
τροφοδοσία από χώρες που διαθέτουν αξιόπιστες πρακτικές διαχείρισης των δασών"3, η 
δυνατότητα δίωξης της εμπορίας παράνομης ξυλείας όπως εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας θα τους ενθαρρύνει να αγοράζουν προϊόντα από 
αξιόπιστους και με καλή φήμη εμπόρους στην αγορά - όπως εκείνους που τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους για την απαίτηση υποχρέωσης με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Θα 
κατανεμηθούν με τον τρόπο αυτό επίσης οι ευθύνες με πιο δίκαιο τρόπο μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης.

                                               
1 πρόταση κανονισμού που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης 
που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (COM(2008)0644) σελ. 2
2 σελ. 9
3 σελ. 7
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Προκειμένου να βοηθηθεί η ανιχνευσιμότητα, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα έπρεπε να συλλέγουν και να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα 
προϊόντα, την πηγή τους και ποιους τροφοδοτούν.

Εφαρμοζόμενη νομοθεσία 
Το σχέδιο δράσης FLEGT αναφέρει ότι "ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι να ενθαρρυνθεί η  
βιώσιμη διαχείριση των δασών" 1 και δεσμεύει την ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Πέραν της αντιμετώπισης της παράνομης 
υλοτομίας υπό το άμεσο πρίσμα της αγοράς, ο κανονισμός πρέπει να συμβάλλει στον 
ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσον αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης 
υλοτομίας.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σε σχέση με το τί 
προσδιορίζεται ως "νομιμότητα" θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Ως 
συμβαλλόμενα μέρη σε πολλές διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη έχουν ήδη δεσμευθεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο για τη διατήρηση της βιώσιμη 
χρήσης των φυσικών πόρων, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία των δικαιωμάτων 
των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση. Ο κανονισμός μπορεί να 
αποτελέσει φορέα που θα συμβάλλει στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας
Η πρόταση περιέχει ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το τί θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα 
σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας ή διαχείρισης κινδύνου με κίνδυνο να υπάρχουν μεγάλες 
παραλλαγές μεταξύ κρατών μελών και φορέων εκμετάλλευσης, γεγονός που θα έχει 
επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο διοικητικής πολυπλοκότητας (για φορείς εκμετάλλευσης που 
εργάζονται σε διάφορες χώρες) όσο και την τελική αποτελεσματικότητα της έννοιας. Η 
εισηγήτρια επικεντρώνεται επομένως σε κρίσιμα θέματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
καταστεί σαφές ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία και τα προϊόντα 
ξυλείας θα έπρεπε να υποστηρίζονται από τη δέουσα τεκμηρίωση και ότι το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου χρησιμεύει ως μέσον αξιολόγησης των περιπτώσεων εκείνων στις 
οποίες πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή - εφαρμόζοντας ενδεχομένως συμπληρωματικά 
μέτρα σε σχέση με την υποχρέωση επιμέλειας και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος παράνομης διάθεσης ξυλείας στην αγορά.

Οργανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου και πιστοποίησή τους
Προκειμένου να υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές στο σύνολο της ΕΕ σχετικά με 
τους οργανισμούς που θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τα συστήματα υποχρέωσης 
επιμέλειας, η εισηγήτρια προτείνει η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ενός οργανισμού 
ελέγχου να λαμβάνεται σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό. Επεκτείνεται στα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί καθώς και στις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν σε 
σχέση με τις αιτήσεις για αναγνώριση. Η κεντρική πιστοποίηση και τα σαφή κριτήρια στον 
κανονισμό θα συμβάλλουν στην αποφυγή αδύναμων κρίκων στο όλο σύστημα και στη 
μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

                                               
1 Σχέδιο δράσης ΕΕ FLEGT (CΟΜ(2003)251)
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Έλεγχοι εκ μέρους των αρμοδίων αρχών
Αν και η εισηγήτρια προτείνει να πραγματοποιείται η διαπίστευση των οργανισμών ελέγχου
και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, οι αρμόδιες διορισμένες από τα κράτη μέλη αρχές έχουν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του συστήματος. Τούτο σημαίνει ότι 
αμφότεροι οι οργανισμοί πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού και πραγματοποιούν 
ελέγχους του κυκλώματος τροφοδοσίας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα ήταν δυνατή η 
ενεργοποίηση του επιπέδου με βάση τις εμπεριστατωμένες ανησυχίες ενός τρίτου μέρους 
καθώς και σε προσχεδιασμένη βάση. Θεωρεί ότι οι έλεγχοι μπορούν να συνίστανται στη 
συμπερίληψη αμφοτέρων των περιπτώσεων.

Δεδομένου ότι η παράνομη υλοτομία προκαλεί σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον, οι 
αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν άμεσα διορθωτικά μέτρα 
περιλαμβανομένης της κατάσχεσης της παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και 
σταματώντας την εμπορική δραστηριότητα εάν τούτο θεωρηθεί αναγκαίο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι βλάβες που προκαλούνται από την παράνομη υλοτομία των προϊόντων το 
συντομότερο δυνατόν (αντί να αναμένουν την εξέλιξη της όλης διαδικασίας δίωξης). Η 
ανίχνευση της πηγής της ξυλείας θα έπρεπε να βοηθείται από το γεγονός ότι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας δεσμεύονται να γνωρίζουν από ποιούς 
προμηθεύονται το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας και ποιούς πρέπει να 
προμηθεύσουν. 

Εξαίρεση βιομάζας
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εξαίρεση για "ενεργειακή ξυλεία" και βιομάζα θα έπρεπε να 
διαγραφεί με το σκεπτικό ότι θα υπόκεινται σε μελλοντικά κριτήρια βιωσιμότητας της ΕΕ. Ο 
κανονισμός αυτός θα έπρεπε να καλύπτει όλα τα προϊόντα που θα μπορούσαν να περιέχουν 
παράνομη ξυλεία. Αποκλείοντας τα προϊόντα που υπόκεινται σε "κριτήρια βιωσιμότητας" 
από την απαίτηση να προέρχονται από νόμιμες πηγές, συνεπάγεται ότι η νομιμότητα και η 
βιωσιμότητα θα μπορούσαν να είναι αποκλειστικά αμοιβαίες και η νομιμότητα πρέπει να 
αποτελεί έμμεση προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα.
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